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Č. j.:      OUVB - 3572/2022 
PID:      DXWX3OP1IXL2 
SPIS č.  121/22 

Z Á P I S   

ze 76. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 3. 10. 2022 od 16:00 hod. na 
Obecním úřadě Velké Březno 

Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Jan Fiala, pan Ivan Mottl, Ing. Jiří Pavliš, pan Ladislav 
Boháč. 
Omluveni: paní Zuzana Mendlová, DiS. 

K bodu programu 1. Zahájení:  

76. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu ze 75. jednání rady nebyly vzneseny námitky.  

Starosta předložil návrh programu jednání 76. schůze doplněný v bodě různé o Návrh na 
uzavření dodatku smlouvy ze dne 6. 11. 2019, O poskytování právních služeb. Radní schválili 
navržený program schůze. 
Usnesení 163/2022 
Program jednání 76. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 76. schůze takto: 
1. Zahájení 

• Schválení programu jednání. 
2. Hospodaření s majetkem obce: 

• Pronájem části p.p.č. 290/1 v k. ú. Velké Březno. 
• Pronájem části p.p.č. 826/5 v k. ú. Velké Březno. 
• Záměr pronájmu části p.p.č. 206/6 v k. ú. Olešnice u Svádova. 
• Odstoupení od Smlouvy o nájmu bytu č. .., v domě Ústecká …, Velké Březno - zrušení 

usnesení č. 149/2022. 
• Uzavření smlouvy o nájmu bytu č. .., v domě Ústecká …, Velké Březno.  

3. Finanční záležitosti: 
• Žádost o poskytnutí příspěvku na rok 2023 neziskové organizaci EDA cz, z. ú. 

4. Různé: 
• Jmenování hodnotící komise pro hodnocení nabídek na dodavatele veřejné zakázky na 

stavební práce nazvané „Valtířov – přepojení odpadních vod“. 
• Uzavření Dohody o způsobu a termínu odstranění vady - Klement, a.s. 
• Organizační zabezpečení ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno ve 

volebním období 2022 – 2026. 
• Uzavření Dodatku č. 1 smlouvy ze dne 6. 11. 2019, O poskytování právních služeb. 

5. Zprávy starosty 
6. Diskuse                                                                                         
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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K bodu programu 2. – Hospodaření s majetkem obce 

Starosta předložil radě obce k projednání pronájem části p.p.č. 290/1 v k. ú. Velké Březno.  
Ing. Pavliš oznámil radě, že při projednávání usnesení tohoto bodu je ve smyslu ustanovení § 82 
odst. 2 zákona o obcích, ve střetu zájmů. Toto oznámení vzali radní na vědomí.  
Starosta konstatoval, že paní ……………………………………………………, požádala obec 
Velké Březno o pronájem části p.p.č. 290/1 v k.ú. Velké Březno, ostatní plocha o výměře cca                
70 m2. O tento pozemek se stará, seká a udržuje s cílem zamezit, aby se z tohoto pozemku stalo 
venčiště pro psy. Doplnil, že záměr byl schválen na 75. schůzi Rady obce, usnesením číslo 
148/2022 a byl zveřejněn 14.09.2022 do 30.09.2022. 
Bez diskuze. 
Usnesení 164/2022 
Pronájem části p.p.č. 290/1 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.  Schvaluje  

pronájem části p.p.č. 290/1, ostatní plocha o výměře 70 m2, v k. ú. Velké Březno, na dobu 
neurčitou, účel nájmu – údržba pozemku, zahrada. 
Nájemné ve výši 280 Kč/rok. 

     Nájemce:  
     ……………………………………………………….  
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,   
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                              T: 31. 10. 2022                                                  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
 
Starosta předložil radě obce k projednání Pronájem části p.p.č. 826/5 v k. ú. Velké Březno. 
Konstatoval, že obec Velké Březno obdržela od manželů ………………………………………., 
Velké Březno, žádost o pronájem části p.p.č. 826/5 o výměře 170 m2, v k.ú. Velké Březno, za 
účelem údržby pozemku a zahrady u domu. Doplnil, že část pozemku č. 826/5 navazuje na rodinný 
dům a pozemky manželů ……………….. Dále doplnil, že záměr pronájmu byl schválen na                      
74. schůzi RO, usnesením č. 139/2022 a zveřejněn 30.08.2022 do15.09.2022. 
Bez diskuze. 
Usnesení 165/2022 
Pronájem části p.p.č.  826/5 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje  

pronájem části p.p.č. 826/5, ostatní plocha, o výměře 170 m2, v k. ú. Velké Březno, na dobu 
neurčitou, účel nájmu – údržba pozemku, zahrada. 
Nájemné ve výši 680 Kč/rok. 

     Nájemce:  
     ………………………………………………………………………..  
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                                 T: 31. 10. 2022                                           
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
 
Starosta předložil radě obce k projednání Záměr pronájmu části p.p.č. 206/6 v k. ú. Olešnice u 
Svádova. Konstatoval, že pan ……………a paní……………….. požádali obec Velké Březno o 
pronájem části p.p.č. 206/6 v k. ú. Olešnice nad Labem, lesní pozemek o výměře cca 120 m2. 
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Doplnil, že se jedná o část pozemku, kterou užívají a starají se o něj. Dále doplnil, že pozemek 
navazuje na p.p.č. 219/1, který mají v nájmu od Statutárního města Ústí nad Labem.  
Bez diskuze. 
Usnesení 166/2022 
Záměr pronájmu části p.p.č. 206/6 v k. ú. Olešnice u Svádova 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.  Schvaluje 
     záměr pronájmu části pozemku č. 206/6, lesní pozemek o výměře 120 m2, v k. ú. Olešnice u 

Svádova 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,   
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                  T: 14. 10. 2022                                                  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání Odstoupení od Smlouvy o nájmu bytu č. 6, v domě 
Ústecká 149, Velké Březno - zrušení usnesení č. 149/2022. Konstatoval, že paní ……….. má 
uzavřenou Smlouvu o nájmu bytu č. .., na adrese Ústecká …., Velké Březno, s platností od            
01.09.2022. Tato smlouva byla uzavřena dne 15.07.2022. Doplnil, že v uvedeném bytě byly 
provedeny nutné opravné práce, které byly dokončeny koncem měsíce září 2022. Z tohoto důvodu 
došlo k návrhu na posunutí termínu platnosti Smlouvy o nájmu bytu od 01.10.2022 a na základě 
usnesení rady obce č. 149/2022 byl schválený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne           
15.07.2022. Dále doplnil, že dne 21. 9. 2022 paní ………. písemně sdělila, že odstupuje od 
Smlouvy o nájmu bytu č. 6, Ústecká 149, Velké Březno. Starosta proto navrhl radě zrušit usnesení 
č. 149/2022, kterým ze dne 12.09.2022 na své 75. schůzi Rada obce Velké Březno schválila 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 15.07.2022. 
Bez diskuze. 
Usnesení 167/2022 
Odstoupení od Smlouvy o nájmu bytu č. .., v domě Ústecká …., Velké Březno  
- zrušení usnesení č. 149/2022 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.     Bere na vědomí  

            odstoupení od Smlouvy o nájmu bytu č. .., v domě Ústecká …., Velké Březno 
       Nájemce:  
       ………………………………………………………………….. 
II.   Ruší 
       usnesení č. 149/2022 ze 75. schůze Rady obce Velké Březno, kterým bylo schváleno   
       uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č…, v domě Ústecká …., Velké Březno,  
       uzavřené dne 15.07.2022. 
 III. Ukládá  
       Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
       zabezpečit vyrozumění paní ………. o usnesení rady obce.                           T: 31. 10. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání uzavření smlouvy o nájmu bytu č. .., v domě Ústecká 
…., Velké Březno. Konstatoval, že pan …………. podal žádost o pronájem obecního bytu dne 
04.04.2018. Dne 22.05.2019 a 27.05.2020 svou žádost aktualizoval, naposledy aktualizoval svou 
žádost dne 19.01.2022. Doplnil, že pan …….. se nachází v naléhavé situaci, neboť majitel domu, 
ve kterém nyní bydlí, dům prodal a pan …….. musí byt během měsíce října vyklidit a uvolnit ho 
pro zaměstnance nového majitele domu. 
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Bez diskuze. 
Usnesení 168/2022 
Uzavření smlouvy o nájmu bytu č. .., v domě Ústecká …., Velké Březno  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje  

       uzavření Smlouvy o nájmu bytu č…, v domě Ústecká …., Velké Březno, na dobu určitou1rok 
       s tím, že se zřizuje automatická prolongace – prodloužení platnosti nájemní smlouvy vždy o 
       jeden kalendářní rok v případě, že nájemce řádně užívá byt a hradí nájemné včetně záloh na  
       služby spojené s užíváním tohoto bytu 

     Nájemce:  
     …………………………………………………………………………… 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření Smlouvy o nájmu bytu.                                                        T: 30. 11. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
 
K bodu programu 3 – Finanční záležitosti 

Starosta předložil radě obce k projednání žádost o poskytnutí příspěvku na rok 2023 neziskové 
organizaci EDA cz, z. ú. Konstatoval, že dne 20.09.2022 obdržela obec Velké Březno žádost 
neziskové organizace Eda cz, z.ú., se sídlem: Filipova 2013/1, 148 00 Praha – Chodov, o finanční 
příspěvek na činnost terénní služby rané péče na rok 2023. Doplnil, že uvedená organizace 
poskytuje službu rané péče dvěma rodinám s bydlištěm na území naší obce, konkrétně se jedná 
o nezaopatřené děti, a to …………………………. Dále doplnil, že Ústecký kraj poskytl pro tyto 
účely 68 % potřebných finančních prostředků v rámci dotace, další 3 očekává organizace EDA 
cz, z.ú. od nadací a firemních dárců, ovšem stále potřebuje naplnit 29 % rozpočtu, tj. 15.600 Kč 
na jednu klientskou rodinu, tedy celkem 31.200 Kč.  
Bez diskuze.  
Usnesení 169/2022 
Žádost o poskytnutí příspěvku na rok 2023 neziskové organizaci EDA cz, z. ú. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit s poskytnutím peněžního daru z rozpočtu obce pro rok 2023 ve výši 31. 200 Kč  
     neziskové organizaci EDA cz, z.ú., Filipova 2013/1, 148 00 Praha – Chodov, jako příspěvek  
     na služby rané péče poskytované dvěma rodinám s bydlištěm na území obce Velké Březno. 
II. Ukládá  
     Haně Fuchsové, vedoucí ekonomického úseku OÚ, 
     zahrnout částku 31.200 Kč do návrhu rozpočtu obce pro rok 2023.                T: 31. 10. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 4 – Různé 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na jmenování hodnotící komise pro hodnocení 
nabídek na dodavatele veřejné zakázky na stavební práce nazvané „Valtířov – přepojení 
odpadních vod“. 
Bez diskuze. 
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Usnesení 170/2022 
Jmenování hodnotící komise pro hodnocení nabídek na dodavatele veřejné zakázky na 
stavební práce nazvané „Valtířov – přepojení odpadních vod“ 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Ustavuje 

Komisi pro hodnocení veřejné zakázky na stavební práce označené jako „Valtířov – přepojení 
odpadních vod“ ve složení: 
Předseda:  pan Karel Jungbauer, 
Členové:  Ing. Jiří Pavliš, 

Ing. Jan Fiala, 
pan Jaromír Dvořák ml.,                    
Mgr. Michal Kulhánek. 

      Náhradníci: paní Zuzana Mendlová, Dis., 
pan Ivan Mottl.     

Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření Dohody o způsobu a termínu 
odstranění vady se společností Klement, a.s. Konstatoval, že obec Velké Březno (jako 
Objednatel) a Klement, a.s. (jako Zhotovitel) uzavřely dne 10.10.2018 smlouvu o dílo, podle 
které Zhotovitel provedl pro Objednatele dílo, spočívající ve zhotovení stavby „Výstavba školní 
jídelny a kuchyně pro obec Velké Březno“. V srpnu roku 2021, tedy v záruční době, Objednatel 
oznámil Zhotoviteli, že se vyskytla „trhlina fasády objektu v délce cca 7 m“ a vyzval Zhotovitele 
k odstranění reklamované Vady v rámci Zhotovitelem poskytnuté záruky. 
Zhotovitel v rámci vyřizování reklamace Vady dopisem ze dne 14.12.2021 avizoval, že je 
připraven provést opravu trhliny fasády s tím, že je nezbytné ze strany Objednatele definovat a 
odsouhlasit preferovaný způsob oprav. Doplnil, že následně bylo mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem na jednání konaném dne 26.01.2022 ujednáno, že trhlina bude sledována a bude 
zjištěn další případný rozvoj této trhliny v termínu od 01.02.2022 do 15.05.2022 s tím, že 
následně bude vybráno konečné technické řešení sanace trhliny. Dále doplnil, že na jednání 
konaném dne 15.06.2022 byl mezi Objednatelem a Zhotovitelem odsouhlasen způsob opravy 
Vady, aniž by byl současně výslovně ujednán vyhovující termín odstranění reklamované Vady, 
a Objednatel vyzval Zhotovitele k odstranění reklamované Vady dopisem ze dne 02.09.2022.  
Proto byla Zhotovitelem předložen návrh Dohody, jejímž účelem je upravit vzájemná práva a 
povinnosti smluvních stran ohledně oprávněnosti reklamace, způsobu a termínu odstranění Vady, 
která mezi nimi byla sporná nebo pochybná. 
Ing. Fiala se dotázal, zda projektant schválil navržený postup. 
Starosta odpověděl, že ano. 
Usnesení 171/2022 
Uzavření Dohody o způsobu a termínu odstranění vady - Klement, a.s. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     uzavření Dohody o způsobu a termínu odstranění vady, v předloženém znění.  
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit uzavření dohody.                                                                    T:  5. 10. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh organizačního zabezpečení ustavujícího zasedání 
Zastupitelstva obce Velké Březno ve volebním období 2022 – 2026. Konstatoval, že zákonem 
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stanovená lhůta pro svolání ustavujícího zasedání činí 15 dnů od uplynutí lhůty, po kterou je 
možnost podat soudu žalobu na nezákonnost voleb nebo nezákonnost hlasování. 
Radní se shodli na tom, že zastupitelstvo by mělo být svoláno v zákonem stanovené lhůtě. 
Ing. Pavliš doporučil z programu schůze zastupitelstva vypustit tyto níže uvedené položky z 
důvodu možné zmatečné volby:  
• Zřízení výborů zastupitelstva obce, 
• Volba předsedů a členů výborů zastupitelstva obce. 

Nelze dopředu 100% předjímat, kdo bude v roli opozice. Po diskuzi souhlasil s ponecháním 
původního znění návrhu.  
Usnesení 172/2022 
Organizační zabezpečení ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno ve 
volebním období 2022 - 2026 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Doporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno,  
    schválit: 

A) Program ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno ve volebním období 
2022  - 2026, které se uskuteční dne 19.10.2022 v jídelně Základní školy Velké Březno, 
od 17:00 hod., takto: 
1. Zahájení 

• Složení slibu člena zastupitelstva. 
• Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise. 
• Schválení programu jednání. 

2. Organizační záležitosti: 
• Schválení jednacího řádu Zastupitelstva obce Velké Březno. 
• Stanovení počtu členů rady obce a jejího složení. 
• Určení počtu zastupitelů dlouhodobě uvolněných pro výkon funkce. 
• Schválení způsobu volby starosty, místostarosty, radních, předsedů a členů výborů 

zastupitelstva obce. 
• Volba starosty obce 
• Volby místostarosty obce 
• Volba radních obce 
• Zřízení výborů zastupitelstva obce 
• Volba předsedů a členů výborů zastupitelstva obce. 
• Stanovení výše odměn členům zastupitelstva neuvolněným pro výkon funkce   

4. Hospodaření s majetkem obce: 
5. Různé: 
6. Zprávy starosty. 
7. Dotazy členů zastupitelstva. 
8. Připomínky občanů ke správě obce nesouvisející s projednávanými materiály  

B) Ověřovatele a skrutátory 1. zasedání zastupitelstva obce ve složení: Ing. Jana Fialu a Bc. 
Tomáše Pýchu.  

C) Návrhovou komisi pro návrh usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce ve složení: paní 
Zuzana Mendlová, DiS., pan Ivan Mottl a pan Jan Šotka. 

Výsledek hlasování:      hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy, ze dne                 
06.11.2019, O poskytování právních služeb. Konstatoval, že pro výběr advokáta obce povolila 
rada obce, usnesením č. 246/III/2019, výjimku z postupu stanoveném v Hlavě 2 Směrnice číslo 
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1/2017 – O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, na dodávky nebo 
služby, sloužící k naplnění poslání obce Velké Březno na všech úsecích její činnosti. Doplnil, že 
vzhledem ke skutečnosti, že platnost této smlouvy končí dne 31.12.2022 bylo radou obce dne 
12.09.2022, usnesením č. 161/I/1/2022, schváleno Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 
služby označené jako „Právní poradenství v obci Velké Březno na roky 2023 – 2025“. Současně 
však radní doporučili s ohledem na množství rozpracovaných caus, se kterými by se musel jiný 
než dosavadní právník, znovu detailně seznamovat, jednat s Mgr. ……… o možnosti uzavření 
dodatku smlouvy ze dne 06.11.2019. Starosta obce spolu s tajemníkem obecního úřadu tuto 
možnost s Mgr. ………. projednali. V reakci na toto jednání zaslala dne 30.09.2022                       
Mgr. …….. cenovou nabídku. 
Bez diskuze. 
Usnesení 173/2022 
Uzavření Dodatku č. 1 smlouvy, ze dne 6. 11. 2019, O poskytování právních služeb 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.     Ruší 
       Usnesení č. 161/2022, kterým schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby  
       označené jako „Právní poradenství v obci Velké Březno na roky 2023 – 2025“. 
II.   Schvaluje 
       uzavření Dodatku č. 1 smlouvy O poskytování právní pomoci uzavřené dne 06.11.2019,  
       kterým se stanovuje výše odměny advokáta dle cenového návrhu ze dne 30.9.2022 a  
       současně prodlužuje doba platnosti této smlouvy do 31.12.2024 
       Poskytovatel: 
       Mgr. …………….., IČ: 018 78 077, se sídlem Hradiště 96/6, 400 01 Ústí nad Labem. 
III. Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit uzavření Dodatku č.1.                                                                    T: 31. 12. 2022 
Výsledek hlasování:      hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 5 – Zprávy starosty 

Starosta informoval radu o tom, že se ve středu 05.10.2022 uskuteční jednání za účelem nalezení 
vhodné objízdné trasy při opravě železného silničního mostu v ulici Litoměřická. 

K bodu programu 6 - Diskuze 

Ing. Pavliš doporučil pokračovat v akci odstranění plotu u Tivoli, tak, aby výsadba keřů byla 
dokončena ještě letos. 

Ing. Pavliš upozornil na část chodníku u zastávky autobusů ve Valtířově u kolejí – díra, nálitek 
asfaltu, může být příčinou úrazu. 

Jednání rady bylo ukončeno v 17:15 hod. 

 

 

   Karel Jungbauer                                                                                   Ing. Jiří Pavliš  
            starosta                                                                                             místostarosta  
 
Zapsal dne 3.10. 2022 
L. Boháč.  


